نردههای چهارراه ولیعصر :آری یا نه؟
ترانه یلدا

شهرساز

بسیاری از شهروندان تهرانی اینروزها که به شهرشان
بیشتر از س��ابق فکر میکنند از خود میپرسند که
واقعا آیا در ش��أن چهارراه ولیعصر ،مرکز و گرانیگاه
همیشگی شهر تهران بود که ناگهان چنین بالیی بر
سرش بیاید؟ تقریبا همه مردمی که از آن حوالی عبور
و مرور میکنند ،عقیده دارند که راه عبور و مرور پیاده
ازچهارراهکامالوعلنا قطعشدهوبایدشهروندانفشار
بیاورند تا نردههایی که در اطراف چهارراه کار گذاشته
شده ،برداشته ش��ود؛ زیرا هم عبور آرام پیادهها مهم
است و هم اینکه اصال گذاشتن نرده شکل آنجا را به

هم ریخته .ولی واقعا حال و هوای چهارراه ولیعصر را
چه چیزی خراب کرده است؟ در بحثی که روی گروه
متخصصان و فرهیختگان ترانه تهران داشتیم ،دکتر
همایون صادقی ،معمار و طراح ش��هری در پاسخ به
این سؤال ،چنین مینویسد :حدود سه یا چهار سال
از افتتاح و بهرهبرداری تونل زیرگ��ذر عابرپیاده ،در
چهارراه ولیعصر میگذرد .پس از افتتاح زیرگذر ،تردد
و حضور عابران پیاده در سطح سواره (بهزور و ضرب
نرده و حصار و آجان ) کاهش چش��مگیری داشته.
احتماال عابران نیز امنیت بیشتری دارند .تا پیش از
آن ،فضای میان چهارراه ،با تداخل ترافیک س��واره و
پیاده ،بسیار زشت ،غیرایمن ،کمبازده و پرخطر بود.
آن هنگام چهارراه ولیعصر ،فضای شهری نبود ،امروز
هم نیست .امکان زیرگذر کردن سواره هم ،به دلیل

کمارتفاعی تونل مترو نبوده و همچنان نیست .البته
عابران پیاده معموال قرار نیست در سطح سواره تجمع
مدنی یا اجتماعی داشته باشد ،که طرح زیرگذر آن
را مختل کند .تس��ریع و بهبود در ایمنی و گذردهی
اتوبوسهانیز،باهیچاصلشهرسازیمنافاتندارد.اما
حال که زیرگذر درست شده ،آیا بازگشت به وضعیت
قبلی چهارراه ،مطلوب ،مفید و ایمن است؟ هستند
کسانی که میگویند با توجه به شرایط فضایی پارک
دانشجو ،تئاتر ش��هر و محله رودکی و تعدد تعویض
وسیلهسفرازمتروبهتندرووبالعکسدرایستگاهتئاتر
شهر این روایت بسیار هم شجاعانه و واقعبینانه است.
امادرمقابل،کسانیمانندهادیکمالیمقدم،هنرمند
تئاتر و سینمای مستند  -که شهر تهران را انسانی و
بهخصوص در مرکز آن «پیاده محور» میخواهند و
چنینمیگویند«:اینکهتهرانشهریاستکهاصالت
را به ماشین و ساختمان میدهد و نه به انسان – آن
هم از نوع پیاده -امری کامال بدیهی و مشهود است.

چهارراه ولیعصر هم بهعنوان مرکز تهران و بهگونهای
نماد ایران ،از این قاعده مستثنا نیست و در نهایت تن
به تاخت و تاز ماشینها و خاکسپاری آدمها دادهاست.
با یک نگاه ساده بهراحتی میتوان فضای امنیتی و ضد
انسانیرادرچنیننقطهحساسی مشاهدهکرد.آدمها
مانند گلههای دام باید وارد داالنهای زشت و شلوغ
شوند و دراین هزارتوی آشوبزده به دنبال راهی برای
فرار و رسیدن به آن سوی خیابان بگردند .و در نهایت
هم از یک خروجی اشتباه سر در آورند ...به هررو ،نقد
و آسیب شناس��ی چنین معضالت بسیار مهمی ،در
چنین نقاط حس��اس و کلیدی شهر را نمیتوان غر
زدن نامید و این خود ریشه در نگاهی یکسویه و از باال
به پایین دارد که عاقبت این ش��هر و کشور را چنین
میکند که تا اکنون ش��ده اس��ت .برای هدایت یک
انس��ان ش��هروند راههایی بهتر از زور و ضرب نرده و
حصار و آجان نیز هس��ت؛کافی است قبل از هر چیز
این شهر را حق ش��هروندانش بدانیم ».اگر وضعیت

چهارراه ولیعصر انقالب و فضا یا پالزای تئاتر شهر به
لحاظ دسترسیهای پیاده اطراف آن و طراحی شهری
محیط اطراف آن ،بعد از زیرگذر بهتر شده بود ...نه ما
این همه در مواجهه با آن بغض میکردیم و نه گروهها
و سمنهای نخبه شهروندمدار این همه اعتراض .ما
حرفی نداریم بی آرتیها در چهارراه ولیعصر در خط
سریع خود جوالن بدهند .اما قبول کنیم پیادهها هم
آدماند و ح��ق دارند در مواجهه با چهارراه به راه خود
ادامه دهند و از روی خط عابر پیاده به آن طرف خیابان
بروند .اگرهم قرار به یاد گرفتن عبور از زیرگذرها بوده،
آنها که اینجا خط عوض میکنند ،تا حاال این کار را یاد
گرفتهاند .اما اجازه بدهید ما پیادهها هم همان خطوط
عابر پیاده و عبور آزادانه تر را ادامه دهیم؛ بهویژه آنکه
این نردهها برای جلوگیری از عبور شهروندان پیاده،
کارایی صددرصد ندارد و همه از زن و مرد از آنها عبور
میکنند.؛ زیرا گذاشتن نرده از نظر طراحی شهری
توجیهی ندارد و شاید غیرایمن هم باشد.
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عزلهای ناگهانی و هوایی؛ از سنگال تا بنگال

برکنارییکیازمدیرانهوانوردیدرحینمأموریت

گـــــــزارش

روایت هیأت مدیره جامعه متخصصین مراقبت پرواز ایران؛ «ایران آتکا» از برکناری دبیرکل این سازمان مردمنهاد و مدیر ایمنی شرکت
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در یک سفر کاری
سعید برآبادی

مجسمه خاموش آزادی

روزنامهنگار

بوغریب مدیران و وزیران
قصه برخوردهای عجی 
با بدنه کارشناس��ی حوزههای مختلف ،قصه امروز
و دیروز نیس��ت .پند نگرفت��ن ،عزلهای نابهنگام
منتقدان ،وارد نکردن جامعه کارشناسی غیرهمسو
اما متخصص ،تکرار دوباره و دوباره تراژدی مدیریت
کشور است که گاه تاس��ف آن در برگههای تقویم
باقیمیماند و یادآو ِر همسویی دولتهای ناهمسو
در ش��یوه اداره ارکان اجرای��ی خود اس��ت و گاها،
تاسفآور.
سکوت وزیر

عزل یک مدیر با سابقه در صنعت هوانوردی کشور،
در شرایطی که عازم س��فری بینالمللی بوده ،اگر
یادآور عزل وزیر امور خارجه دولت احمدینژاد در
سفربهسنگالنباشد،پسچیست؟مدیرانبسیاری
در پوس��تاندازی کابینه دوازدهم ،دولت تدبیر و
امید را همراهی نمیکنند اما همگی با تش��ریفات
الزم ،تودیع و جانشین خود را معرفی کردند ،پس
باید از وزیر راه و شهرسازی پرسید که چرا مدیران
ارشد تحت امر ایشان در صنعت هوانوردی ،چنین
برخورد سیاس��یای در زیرمجموعه کارشناس��ی
سازمان هواپیمایی کشور انجام دادهاند و او سکوت
پیشه کرده است؟!
امیرحس��ین رحیم��ی؛ مدی��ر ایمن��ی ش��رکت
فرودگاههای کشور و دبیرکل جامعه متخصصین
مراقبت پ��رواز ایران (ایران آت��کا) ،چند روز پیش
درحالیکه س��وار ب��ر هواپیمایی راه��ی اجالس
بینالمللی ایفاتکا در منطقه آسیاپاس��یفیک بود
تا در این س��ازمان بینالمللی که یکی از مهمترین
کارگروههای این سازمان جهانی است شرکت کند،
خبردار شد که از س��مت خود برکنار شده است .او
اواخر ماه مهر عازم اج�لاس مهمی بود تا در آن به
ارائه گزارش عملکرد سالیانه مراقبت پرواز کشور-
قشری که بهجرات میتوان گفت در سال گذشته
بیشترین نقش را در حفظ و برقراری ایمنی آسمان
ایران در بحرانهای منطقهای اعم از بحران عراق،
اکراین و قطر داشتهاند -بپردازد.
عزل در هواپیما

س��ازمان بینالمللی ایفاتکا یکی از نهادهای مهم
و تاثیرگ��ذار بهعن��وان س��ومین بازوی س��ازمان
بینالمللیهواپیماییکشوری()ICAOدرصنعت
هواپیمایی جهان مطرح اس��ت و جامعه ایران آتکا
بهعنوان نماینده کشورمان در آن خوش درخشیده
و بهعنوان یکی از اعضای ناظر کمیته فنی-تخصصی
ایفاتکا در میان  ۸کشور مطرح و پیشرو در صنعت
هوانوردی انتخاب شده است و در گردهماییهای
جهانی و منطقهای ایفاتکا در راستای ارتقای ایمنی
و ارائه س��رویس مطلوب کنترل ترافیک هوایی به
ارائه دیدگاههای کارشناس��ی میپ��ردازد .جالب
اینجاس��ت که س��فر این تیم تخصصی به چنین
اجالسی ،با صرف هزینه شخصی و بدون کمترین
بهرهگیری از امکانات دولتی و صرفا با هدف اعتالی
شأن و جایگاه میهن اس�لامی عزیزمان در مجامع
علمی تخصصی جهانی انجام میشود .با این وجود
مدیر معزول ایمنی ش��رکت فرودگاههای کش��ور
بهرغم انجام تمامی مراحل مقدماتی سفر کارکنان
دولتی چند روز پیش از عزیمت به اجالس مذکور،
طی تماس تلفنی فردی از س��وی مدیریت شرکت

صنعت هوانوردی کشور در
حوزه ایمن��ی ،چالشهای
مه��م و اساس��ی دارد و
دولته��ا موظف به برطرف
کردن آن هستند
عک�س :حام�د
خورشیدی  /آژانس عکس
همشهری

فرودگاههای کش��ور ،تنها س��اعاتی پیش از پرواز،
مطلع شد که تنها درصورتی مجاز به شرکت در این
اجالس است که از سمت مدیریتی خود استعفا داده
و در غیر این صورت ،مجبور است از سمت دبیر کلی
ن آتکا استعفا دهد .دبیرکل جامعه متخصصین
ایرا 
مراقبت پرواز ایران جه��ت حفظ حرمت آرایی که
متخصصین این حوزه صنعت هواپیمایی کشور به
امانت به ایشان داده و وی را انتخاب کردهاند ،چنین
درخواس��تی را نپذیرفت و فرد واسط را به صبوری
۴روزه تا بازگشت از سفر دعوت کرد اما در نهایت،
چهارشنبه در پرواز و بر فراز آسمان خلیج بنگال از
عزل غیرحرفهای و غیرعرفی خویش مطلع شد!
مصاحبه؛ دلیلی برای عزل

مدیری ب��ا بیش از دودهه س��ابقه فعالیت اجرایی،
کارشناس��ی و تخصصی در یک��ی از پیچیدهترین،
گرانترین و مهمترین صنایعکشور ،یکشبه از سوی
مدیر باالدستی خود با عتاب کنار گذاشته میشود تا
دوباره شاهد یادآو ِر تصمیمات خلقالساعه مدیران
ارش��د ،وزراء و رئیسجمهوری باشیم که یکشبه،
مدیران و کارشناسان خود را از وزارت خارجه ،وزارت
علوم ،سازمان مدیریت و برنامهریزی ،سازمان میراث
فرهنگی و ...تاراندند .ریش��ه چنین عزل نابهنگام و
خلقالساعهای چه بوده اس��ت؟ هیأت مدیره ایران
آتکا ،ضمن رد فرض منافات میان جایگاه صنفی و
دولتیاش به «جامعه فردا» میگوید که اگر اینطور
بود ،چرا یکی از اعضای هیأت مدیره صنف بهعنوان
مدیر دولتی مورد اش��اره جایگزین ایش��ان معرفی
شده است؟ پس مشکل کجاست؟ برای یافتن دلیل
اصلی عزل این کارش��ناس و یافتن این واقعیت که
توآمدهای بدنه کارشناسی کشور،
بس��یاری از رف 

نه علمی و تخصصی بلکه به دالیل شخصی و حتی
سیاسی صورت میگیرد ،باید به عقب بازگشت .در
تیرماه امس��ال ،رحیمی میپذیرد از جایگاه صنفی
لونقل
خود با یکی از رسانههای تخصصی حوزه حم 
کش��ور مصاحبهای کن��د و در آن مصاحبه درباره
حوزه تخصصی خود که «ایمنی هوانوردی» است
سخن بگوید .در آن میزگرد که در ماهنامه تخصصی
«ترابران» انجام ش��د ،نه مدیری کوبیده ش��د و نه
سیس��تمی مورد انتقاد قرار گرفت .او میگوید که
هدفش از انجام آن مصاحبه ،نقد س��ازنده تفکری
بود که در مقوله ایمنی در صنعت هواپیمایی کشور
نهادینه شده و متاسفانه باعث شده که موضوعی تا
این درجه مهم و حساس ،جدی گرفته نشود .آتش
این خرمن ،از همین مصاحبه الو میگیرد ،همچنان
که در طول تاریخ ،پادشاهان و وزیران از انتقادهای
سازنده زیردستانشان رو تُرش کرده اند ،رحیمی نیز
بهعنوان کارشناسی که به نق ِد تفکر حاکم بر صنعت
هواپیمایی کشور پرداخته ،مورد غضب قرار میگیرد.
او در آن مصاحبه اشاره میکند که سیستم موجود به
مقوله مهمی همچون ایمنی بیتوجه است .رحیمی
در شرایطی از س��وی مدیران شرکت فرودگاههای
کشور ،بابت این مصاحبه بازخواست میشود که در
همان میزگرد بهعنوان دبیرکل صنف مراقبت پرواز
ایران به چالشهای ملی در مقوله ایمنی در صنعت
هوانوردی کشور لب به سخن گشوده است .اما به نظر
میرسد که ِ
سنت کتمان واقعیتهای کارشناسی
به بدنه دول��ت دوازده��م و خصوص��ا وزارت راه و
شهرسازی هم رسوخ کرده که مدیری با بیست و سه
سال سابقه کار اجرایی ،تخصصی و حرفهایگری،
همی��ن که به بیان واقعیتها میپردازد ،از س��مت
خود عزل میشود.

آزادی با زبالهها تنها ماند
سارا غضنفری :دربی و کلکل بین قرمز و آبی داستان امروز و دیروز نیست.
مردمی که تا ب ُ ِن دندان شیفته این بازی و مردانی هستند که دنبال توپ سفید
و سیاه می دوند و با هر شوت سرنوشت بازی را رقم میزنند.
حکایت بازی اس��تقالل و پرس��پولیس سرش��ار از هیجان است؛ آنچنانکه
شیفتگان فوتبال دیگر خواب و خوراک ندارند و از شب قبل پشت درهای بلند
آزادی در چادر و روی نیمکت انتظا ِر س��وتِ آغاز بازی را میکش��ند؛ اما دربی
 85با هیاهوی پیش از بازی برای خرید بلیت همراه شد .فروش بلیت دربی از
طریق مؤسس��ه اعتباری کوثر موجب بروز مشکالت عدیدهای برای هواداران
دو باشگاه استقالل و پرس��پولیس شده و جای سؤال دارد که مقصود از تغییر
سیس��تم مدرن اینترنتی به سیستم دستی و کالسیک چه بوده است .اگرچه
مس��ئوالن اعالم کردند ،هیچ مشکلی در فروش بلیت وجود نداشته است؛ اما
کافیاس��ت پای حرف تماشاگران بنشینید تا بگویند کندی و قطعی سیستم
مؤسسه ،صفهای طوالنی برای ثبتنام ،نبودن شعبات موسسه کوثر در برخی
شهرستانها باز هم هواداران را شبانه پشت در آزادی کشاند تا تن به خرید بلیت
در بازار سیاه بدهند .حاال تماشاگران عصبی منتظر بودند تا با صدور یک فرمان

کتمان یا برکناری؟

کارشناسان بسیاری معتقدند ،صنعت هوانوردی
کش��ور در حوزه ایمنی ،چالشهای مهم و اساسی
دارد و دولتها موظف به برطرف کردن آن هستند.
حتی رحیمی نیز ،دلس��وزانه ،مصاحبه خود را در
راستای بازتعریف و ایجاد اهمیت در حوزه «ایمنی»
میداند .ایمنی ،مثل کف پوش ترمینال فرودگاه ها،
یک موضوع شیک و قابل رویت نیست برای همین
کمتر مدی��ری در صنعت ب��ه آن اهمیت میدهد.
ایمنی یک فرهنگ و محتواست و او بهعنوان دبیرکل
ِ
صنف متخصصان این حرفه با رس��انهها ،تجربیات
جهانی مختلفی را که در این حوزه کس��ب نموده
بهعنوان یک دغدغه ملی در میان گذاشته و تمامی
اظهارات او بر اساس مس��تندات ملی و بینالمللی
بیان ش��ده اس��ت .حال باید پرس��ید که وزیر راه و
شهرسازی ،مدیر یا کارشناسی را ترجیح میدهد
که به کتمان واقعیت ها بپردازد یا در یک بستر علمی
و تخصصی ،به بیان مش��کالت و راهکارها مشغول
شود؟ جامعه متخصصین مراقبت پرواز ایران ،یکی
لونقل بود که در
از  9صنف و سندیکای حوزه حم 
نام��های به نمایندگان مجل��س ،حمایت خود را از
معرفی دکتر آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی
اعالم کرد تا جایی که مراتب تشکر و قدردانی وزیر
را هم درپی داش��ت .بنابراین این اتفاق ،بیاخالقی
مدیریت شرکت فرودگاههای کشور و همزمان نوعی
بیحرمتی به وزیر راه و شهرس��ازی و البته مدیری
توشش
توچهارسالسابقهداردوبیس 
استکهبیس 
ماهدرتشکیالتبیساختارایمنی،شبانهروززحمت
کش��یده اس��ت .در مورد رحیمی ،اتف��اق عجیب،
خواس��تن عذر او بدون برگزاری مراس��م تودیع و
معارفه است اما الاقل در  ۳سال اخیر ،این اتفاق در

مجموعه شرکت فرودگاههای کشور بیسابقه نبوده
و اولینبار نیست که چنین اتفاقی میافتد و ظاهرا
آخرین بار هم نخواهد بود و این درحالی اس��ت که
دولت با این رفتارها ،بدنه کارشناسی خود را هر روز
الغرتر میکند.
پیامهای یک عزل ناگهانی

عزل ناگهان��ی مدیر ایمنی ش��رکت فرودگاههای
کش��ور ،چندان تفاوتی با عزل پرحاشیه وزیر امور
خارجه دولت دهم ن��دارد .متکی و رحیمی هر دو
در پرواز به س��وی یک ماموریت کاری ،حکم عزل
خود را دریافت کردند و حاال وزیر راه دولت روحانی
باید از مدیران زیرمجموعه خویش توضیح بخواهد
که چطور در همان مس��یری قدم برداش��تهاند که
احمدینژاد یکبار آن را طی کرده اس��ت .چنین
برخوردهای سیاس��ی با بدنه کارشناس��ی کشور،
بههیچعن��وان تازگ��ی ن��دارد و م��ورد رحیمی،
تنها مش��تی نمونه خروار اس��ت؛ از آن سالها که
احمدین��ژاد اس��اتید عل��وم انس��انی و اقتصادی
را کنار گذاش��ت تا دانش��کدههای علومانس��انی،
ش��یوهای دیگری از آموزش را در پیش بگیرند و از
حجم انتقادات اقتصادانان کش��ور به تصمیماتش
کاسته ش��ود تا امروز که برخی مدیران وزارت راه و
شهرسازی برخالف منش اداری سیاسی آخوندی
رودرروی جامع��ه کارشناس��ی خ��ود ایس��تاده و
امضاکننده نامه حمایت از رای آوردن وزیر مربوطه
را با بی��ش از دو دهه فعالیت ،در هوا ،معلق میکند
تا جامعه ش��اه ِد الغر ش��دن مداوم س��رمایههای
اجتماعی و کارشناسی خود باشد و معلوم نیست،
این قطار در کدام ایستگاه ،بیتدبیری را از کوپههای
خود پیاده و خارج میکند.

عزل ناگهانی
مدیر ایمنی
شرکت
فرودگاههای
کشور ،چندان
تفاوتی با عزل
پرحاشیه وزیر
امور خارجه
دولت دهم
ندارد
اثر انگشت

به داخل ورزشگاه هجوم ببرند .تماشاگرانی که تا روی داربستها نشستند و به
عشق فوتبال انگار جانشان را وسط گود آزادی حراج کردند .معضل بعدی در
نیم ه دوم بازی خودش را نش��ان داد؛ وقتی تماشاگران انواع بطری آب ،کیسه
پوست تخمه ،س��نگ ،صندلی را به سمت بازیکنان دو تیم پرتاب کردند و در
این میان یکی از این اشیا به عکاسان برخورد کرد و از آن بدتر وقتی بود که یک
نارنجک دستساز به سمت عکاسان پرتاب شد؛ تا جایی که عکاسان در میانه
بازی به وسط زمین پناه برده بودند.
بازی تمام شد .یکی بُرد ،دیگری باخت تا باز شاهد دربی دیگری باشیم .دربیای
که هربار در شروع آن مس��ئوالن خبر از کنترل اوضاع میدهند و در پایان باز
همان رفتارها تکرار میشود.
تماش��اگرانی که شب تا صبح در گرما و سرما جلوی در آزادی کشیک بازی را
میدهند و بعد حتما با اعصابی خرد داخل ورزشگاه میروند و تالفی را با بطری
و صندلیهای کنده شده درمیآورند و هیچ کس از کار فرهنگی حرفی به زبان
نمیآورد .در این میان تنها استادیوم آزادی باقی میماند با زبالههایی که کسی
جمعشان نخواهد کرد...
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انب��وه زباله ه��ا ،صندلی ها
و اش��یای پرت��اب ش��ده به
س��وی بازیکنان و عکاسان
بازی دربی.

ع�کاس :حس�ین
ظهره وند

 130س��ال پیش درس��ت در چنین روزی
کار س��رهم کردن قطعات مجس��مهای که
فرانس��ویها ب��رای آمریکاییها فرس��تاده
بودند به پایان رسید و تندیس آزادی بر فراز
جزی��رهای بههمین نام در بن��در نیویورک
روی پاهایش ایس��تاد .مجس��مه آزادی ،را
یک مجسمهساز فرانسوی ساخت و طراحی
سازه آن را الکس��اندر ایفل ،معمار برج ایفل
برعهده داشت؛ این مجسمه پیام تبریکی بود
از اروپا برای آمریکایی که یکصدمین س��ال
اس��تقاللش از بریتانیا را جش��ن میگرفت.
روایتهای بسیاری در مورد ظاهر مجسمه
وج��ود دارد؛ گروهی آن را زنی ایس��تاده و
درحال گامبرداش��تن میدانند ک��ه یادآور
مجس��مه باس��تانی غول رودس و کشیشی
ایتالیایی است؛ بههمین خاطر سالهاست
ک��ه از این مجس��مه بهعنوان نم��اد آزادی
س��خن میگوین��د .واقعیت این اس��ت که
س��الها بعد از س��اخت و راهاندازی محوطه
موزه مانند آن ،مجس��مه آزادی به س��مبل
آمری��کا و سیاس��تهای او در جه��ان بدل
شده و در بس��یاری از گفتوگوهای جهانی،
از این نش��انه ش��هری بهعنوان نمادی برای
سیاستهای جنگافروزانه و مداخلهجویانه
آمریکا استفاده میشود .بسیاری از متفکران
معاصر در سراسر جهان ،تعابیر و برداشتهای
متفاوت��ی از مجس��مه آزادی داش��تهاند و
عجیبتر اینکه حت��ی در ایران نیز ،در مورد
نشانهشناس��ی اس��طورهای این مجس��مه،
تحقیقاتی ص��ورت گرفته اس��ت .فریدون
جنیدی ،ایرانش��ناس ،ریشه تاریخی نماد
مجسمه آزادی را زنی میداند که با مشعلی در
دست و بهدستور اسکندر وارد تختجمشید
ش��د و یکی از قدیمیترین امپراطوریهای
جهان را به آتش کش��ید .در کن��ار این نگاه،
بس��یاری از متفکران چپ و فمینیست دنیا
نیز ،ریش��ههای ضدآزادی و جنگافروزانه
این مجسمه را مورد توجه قرار دادهاند .تنها
دانشمندی که خواس��ت برای این مجسمه
کاری بکند ،توماس ادیسون بود که تصمیم
گرفت با قراردادن گرامافونی داخل مجسمه،
او را بهس��خن درآورد ت��ا بیانیههای آزادی
بخش را برای م��ردم منتهن بخواند .این کار
اما هیچوقت عملی نشد و مجسمه ،همچون
مفهوم آزادی ،همچنان «صمبکم» است.

تحليل روز

اجبار به معاینه فنی
کارساز نیست

فصل پاییز ،با افزایش آالیندهها همراه اس��ت
و هر س��ال رئیس پلیس ترافیک ش��هری از
اجرای طرح برخورد ب��ا خودروهای آالینده و
دودزا در کالنش��هرهای سراس��ر کشور خبر
میدهد .امس��ال نیز همین اتفاق تکرار شده
و داود قاس��میان از برخورد مأموران پلیس با
خودروهای آالینده ،دودزا و فاقد معاینه فنی
خبر داد.
این هشدار برای توقیف و جریمه خودروهای
دودزا در حالی مطرح میش��ود ک��ه برخی از
کارشناس��ان خودرو معتقدند استانداردهای
معاینه فنی در ایران چندان قابل قبول نیست
و بسیاری از وسایل حمل و نقلی که از فرآیند
معاین��ه فنی جان ب��ه در میبرند ،بر اس��اس
ش��اخصهای روز دنیا فاقد اس��تانداردهای
آالیندگی الزم هستند .در این میان میتوان
به موتورس��یکلت¬ها اش��اره کرد که بیش از
4میلیون از آنه��ا در تهران ت��ردد میکنند و
به گفته کارشناس��ان از بدو خروج از کارخانه
آالینده محسوب میشوند.

